
 

 

Hej alla löpare,  
Tack för att ni valt att boka en löparresa med oss till Bad Gastein. STS Alpresor har arrangerat resor 
till Alperna i 40 år och vi ser nu fram emot att få ta visa er vad Gasteinerdalen har att erbjuda. 

Några tips på vägen… 

Kläder & skor 
I möjligaste mån ska man springa med den utrustning man är van att springa i. Det är bra om du har 
hunnit springa in dina löparskor så att du inte får skavsår det första som händer. Väder och 
temperatur kan växla snabbt i Alperna, men generellt brukar det vara ganska varmt väder vid den här 
tiden på året. Dagens sportkläder har passande funktionsmaterial som både transporterar fukt bort 
från kroppen och håller dig torr. 

Detta är några saker som vi rekommenderar dig att ta med:  

• Löparskor 
• Extra strumpor så att man har några byten under veckan 
• Shorts/tights i funktionsmaterial 
• Linne/t-shirt i funktionsmaterial 
• Ett mellanlager för kyligare dagar 
• En vindtät jacka som skyddar mot blåst och väta 
• Solglasögon för soliga dagar, gärna ett par sportglasögon som sitter ordentligt på plats 

Övrigt 
Vatten/vätska, det är viktigt att man ständigt fyller på vätskeförrådet. Någon typ av flaska eller 
ryggsäck med camelback kan vara bra att ha med.  

Tänk på att solen är lika stark som vid Medelhavet. Det är därför viktigt att ha med passande 
produkter med hög solskyddsfaktor.  

Instruktörer 
Kenth Svensson och Johan Henriksson är våra löpcoacher under veckan och kommer att drilla oss i 
löpteknik och guida oss genom sagolik natur.  Den övriga träningen leds av Ellen Andreasson, 
sjukgymnast och träningsinstruktör.  

Sist men inte minst.. 
Vädret i Alperna skiftar snabbt och ofta. Varje morgon gör vi därför en bedömning av 
väderrapporterna och väljer det ställe som passar bäst beroende på väder. Självklart anpassar vi även 
programmet efter deltagarnas färdigheter och önskemål. Preliminärt program finner ni på 
www.alpresor.se. 

 

http://www.alpresor.se/

